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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, buku Antologi Hasil Penelitian bisa 
kembali kami hadirkan. Meski terlambat diterbitkan satu tahun 
karena faktor tehnik, namun dari sisi substansi masih relevan 
untuk disajikan dan dibaca. Buku Antologi Hasil Penelitian ini 
merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen 
baik secara individual maupun kelompok di lingkungan IAIN 
Mataram, pada tahun 2013 dan 2014. Mengingat keterbatasan 
ruang, tidak semua hasil penelitian pada tahun tersebut 
dapat dimuat pada edisi ini, namun akan diupayakan untuk 
dipublikasikan pada edisi berikutnya. 

Cakupan Buku Antologi Hasil Penelitian ini sengaja 
diberikan tema “Manajemen Kelembagaan dan Pembelajaran 
dalam Praksis Pendidikan Islam” untuk mengakomodasi 
keragaman fokus kajian penelitian yang dilakukan. Hal ini 
sekaligus untuk memayungi kecenderungan studi yang 
dilakukan, sebagai akibat dari keragaman latar belakang 
keilmuan dosen.

Buku ini bertujuan untuk memperluas publikasi hasil 
penelitian dosen, agar dapat memiliki manfaat yang lebih luas 
baik secara akademis maupun empiris-praktis, memperoleh 
feedback dari masyarakat luas, dan sekaligus sebagai wujud 
pertanggungjawaban sosial dari hasil kerja ilmiah para dosen.    

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari dukungan 
berbagai pihak, karena itu ucapan terima kasih dan apresiasi 
yang tinggi, terutama pada para penulis, Tim Penyusun, dan 
editor, sehingga buku “Antologi Hasil Penelitian” ini dapat 
diterbitkan oleh Lembaga Pusat Penelitian dan Penerbitan 
LP2M IAIN Mataram, dan dapat sampai di tangan pembaca.

Buku ini memberikan ruang bagi para pembaca untuk 
memberikan kritik dan saran kostruktif, baik yang berkaitan 
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dengan substansi, maupun teknik penyajiannya. Akhrinya, 
semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.   

    Mataram, Juni 2015

    Kepala PPP LP2M IAIN Mataram

    Sainun
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INOVASI 

PEMBELAJARANBAHASA: 
UPAYA PENGEMBANGAN MODEL



PENGEMBANGAN PAKET 

PEMBELAJARAN BAHASA INDoNESIA 

BERBASIS DRILL AND PRACTICE 

MELALUI MoDEL PEMBELAJARAN 

BERBANTUAN KoMPUTER (PBK) UNTUK 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

KEBAHASAAN SISwA KELAS X MAN 2 PRAYA 

Nazaruddin

LATAR BELAKANG 

Bahasa Indonesia dikenal bukan hanya sebagai mata 
pelajaran di setiap jenjang dan satuan pendidikan namun juga 
digunakan sebagai bahasa pengantar dalam berbagai bidang 
kegiatan. Pengenalan dan penggunaan Bahasa Indonesia 
didasarkan pada suatu fakta bahwa sebagian masyarakat 
kita menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. 
Pembelajaran Bahasa Indonesia hendaknya diorientasikan pada 
pencapaian kemahiran berbahasa Indonesia. Dengan demikian, 
diharapkan siswa memiliki keberanian menyampaikan gagas-
an, pikiran, dan kehendaknya melalui Bahasa Indonesia secara 
baik dan benar.

Kemahiran berbahasa Indonesia tidak dapat dilepas-
kan dari empat keterampilan kebahasaan itu sendiri, yakni 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat ke-
terampilan kebahasaan ini menjadi tolok ukur yang paling 
utama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di setiap jenjang 
dan satuan pendidikan. Namun demikian, ketika disinyalir 
ada permasalahan dalam pengajaran Bahasa Indonesia, di 
mana sebagian besar guru Bahasa Indonesia mengajarkan 
mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan metode-metode 
yang kurang efektif seperti ceramah dan tanya jawab sehingga 
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berakibat pada prestasi belajar siswa itu sendiri, maka mata 
pelajaran Bahasa Indonesia ini menjadi perhatian yang sangat 
serius dari berbagai pihak. Tidak sedikit, siswa kita yang tidak 
lulus saat Ujian Nasional karena nilai yang diperoleh tidak 
mencapai standar yang telah ditentukan khususnya pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. Ironisnya, justru mata pelajaran 
seperti Bahasa Inggris dan IPA/Sains menjadi mata pelajaran 
yang menurut siswa tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Di 
samping itu, masih ada guru Bahasa Indonesia siswa kelas X 
MAN 2 Praya Kabupaten Lombok Tengah yang mengajarkan 
Bahasa Indonesia hanya terbatas pada materi essensial yang 
tidak ada kaitannya dengan kemahiran berbahasa Indonesia. 
Misalnya, hanya menyampaikan materi tentang definisi 
paragraf, kalimat, wacana, dan sebagainya tanpa melibatkan 
siswa dalam latihan menulis paragraf, kalimat, wacana, dan 
lain-lain.

Di sisi yang lain, mata pelajaran Bahasa Indonesia di 
sekolah selalu dipandang oleh sebagian besar siswa sebagai 
mata pelajaran yang paling mudah. Pandangan ini didasarkan 
pada pikiran siswa yang menganggap bahwa Bahasa 
Indonesia hanya dijadikan sebagai alat dalam menyampaikan 
pikiran, pendapat, dan kehendaknya, dimana hal ini menurut 
mereka sudah dimiliki sejak lahir dan bisa berbicara. Mereka 
menganggap bahwa kemampuan berbahasa Indonesia dapat 
dimiliki dari mendengar dan meniru orang lain. Pandangan 
ini memang dapat dibenarkan namun lebih dari itu bahwa 
pengajaran Bahasa Indonesia secara baik dan benar dapat 
membantu siswa dalam memahami alam semesta dan 
membentuk perilaku siswa itu sendiri. Wahab menyebutkan 
bahwa terdapat pengaruh timbal balik antara bahasa dan 
perilaku, antara bahasa dan budaya manusia.1 

Kondisi empiris di atas bertolak belakang dengan 
tujuan yang sebenarnya dimana guru seharusnya memiliki 
kemampuan dalam menyiapkan kondisi belajar yang lebih 
baik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar Bahasa 
Indonesia baik pada saat ujian sekolah maupun Ujian 
Nasional. Lebih dari itu, diharapkan juga guru dan siswa 

1Wahab. A., Isu Linguistik, Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Surabaya: 
Airlangga University Press, 1991), h. 25.
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dapat melalukan proses pembelajaran yang lebih bermakna 
melalui latihan dan praktik serta berorientasi pada kebutuhan 
siswa dan berkembangan teknologi saat ini. Berdasarkan 
hal ini, peneliti merasa perlu mengembangkan sebuah paket 
pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis drill and practice 
model PBK yang mencakup: silabus, skenario pembelajaran, 
Lembar Kerja Siswa, instrumen penilaian, dan bahan ajar. 
Pengembangan paket pembelajaran ini diharapkan mampu 
meningkatkan keterampilan kebahasaan yang mencakup 
kemahiran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka 
dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian ini, yaitu: 
Bagaimanakah pengembangan paket pembelajaran Bahasa 
Indonesia berbasis drill and practice melalui model pembelajaran 
berbantuan komputer (PBK) untuk meningkatkan keterampilan 
kebahasaan siswa kelas X MAN 2 Praya di Kabupaten Lombok 
Tengah ?

METODE PENELITIAN

1. Model Pengembangan

Untuk mendapatkan produk pembelajaran dengan 
multi media komputer berkualitas, model pengembangan 
yang diacu oleh peneliti adalah model pengembangan yang di-
jelas kan oleh Borg and Gall. Model ini mempunyai sepuluh 
langkah2 yang dalam praktiknya, kesepuluh langkah itu di-
kelom pokkan menjadi tiga langkah utama, yaitu: Pertama, 
studi pendahuluan yang mencakup: studi literatur, studi pe-
ngumpulan data lapangan berkaitan dengan permasalahan 
yang akan dipecahkan, dan deskripsi serta analisis temu an 
lapangan. Kedua, tahap pengembangan mencakup lima lang-
kah (1) me rumuskan rencana pengembangan; (2) menentu-
kan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan pengem-
bangan, dan merencanakan studi kelayakan secara terbatas; 
(3) me ngembang kan rumusan awal (desain) produk yang 
akan dikembang kan; (4) melakukan uji coba lapangan awal 
dengan skala terbatas; dengan melibatkan beberapa subjek 

2Gall, Meredith D, Joyce P. Gall, dan Walter R. Borg, Educational Research 
An Introduction, (New York : Pearson Education, 2003). h 772.
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penelitian; dan (5) melakukan uji coba utama yang melibatkan 
khalayak (khalayak dan subjek) lebih luas. Ketiga, tahap 
validasi mencakup langkah : menguji hasil pengembangan dan 
memvalidasi produk. Tujuan utama yang hendak diungkap 
yaitu menyimpulkan apakah produk yang dikembangkan 
efektif dan efisien. 

2.	 Prosedur	Pengembangan
Penelitian ini tergolong penelitian pengembangan 

(research and development), yakni penelitian yang dilakukan 
dengan tujuan mengembangkan paket pembelajaran bahasa 
Indonesia berbasis drill and practice berbantuan multimedia 
untuk meningkatkan kemampuan kebahasaan siswa X MAN 
2 Praya Kabupaten Lombok Tengah. Paket pembelajaran 
yang dimaksud meliputi silabus mata pelajaran, skenario 
pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, instrumen penilaian, 
dan bahan ajar. Paket pembelajaran ini diharapkan mampu 
meningkatkan kemampuan kebahasaan siswa kelas X 
MAN 2 Praya Kabupaten Lombok Tengah yang mencakup 
keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 
Adapun prosedur pengembangan pada produk pembelajaran 
bahasa Indonesia berbasis drill and practice berbantuan komputer 
untuk meningkatkan kemampuan kebahasaan siswa kelas X 
MAN dapat dijadikan beberapa tahapan sebagai berikut :

Penelitian ini rencananya dilaksanakan selama 6 bulan. 
Tahapan kegiatan dan produk penelitian selama 6 bulan dapat 
dibagi menjadi beberapa tahap :

Tabel. Tahapan Kegiatan Penelitian

Tahap Kegiatan Produk/Hasil
Pertama Identifikasi profil 1. 

keterampilan kebahasaan 
siswa MA di Kabupaten 
Lombok Tengah

Profil a. need assesment 
(kebutuhan) paket 
pembelajaran 
bahasa Indonesia  
(mengidentifikasi 
dan menyusun 
komponen-
komponen yang 
dibutuhkan dalam 
penyusunan paket 
pembelajaran)
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Analisis kebutuhan 2. 
paket pembelajaran 
bahasa Indonesia, 
meliputi : 1) Menetapkan 
materi pelajaran dan 
tujuan pembelajaran; 2) 
Menganalisis bahan ajar 
yang digunakan oleh 
guru; 3) Menganalisis 
perangkat pembelajaran; 
4) Menganalisis model-
model pembelajaran 
bahasa Indonesia 
khususnya pada materi 
keterampilan kebahasaan; 
5) Menganalisis kendala-
kendala yang dialami 
guru; 6) Mengidentifikasi 
sumber-sumber belajar 
dan fasilitas pendukung 
terutama multimedia; 
7) Mengkaji konsep 
kebahasaan dari aspek 
keterampilannya.

Merancang paket 3. 
pembelajaran bahasa 
Indonesia berbasis drill 
and practice model PBK

Draf paket b. 
pembelajaran 
bahasa Indonesia 
berbasis drill and 
practice melalui 
model PBK

Kedua
Evaluasi oleh guru dan 1. 
pakar (ahli isi dan ahli 
teknologi pembelajaran)

Melakukan revisi 2. 
paket pembelajaran 
untuk meningkatkan 
keterampilan kebahasaan 
siswa MA di Kabupaten 
Lombok Tengah. 

Melakukan uji coba 3. 
kelompok kecil

Draf Paket c. 
pembelajaran 
mencakup 
silabus, skenario 
pembelajaran, 
LKS, instrument 
penilaian, dan 
bahan ajar.
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Ketiga
Melakukan uji coba yaitu 1. 
uji lapangan dalam setting 
PTK

Menggali respon 2. 
guru terhadap paket 
pembelajaran bahasa 
Indonesia. 

Melakukan revisi terhadap 3. 
paket pembelajaran. 

Melakukan desiminasi 4. 
akhir.

Draf Paket d. 
pembelajaran 
mencakup 
silabus, skenario 
pembelajaran, 
LKS, instrument 
penilaian, dan 
bahan ajar.

Produk penelitian pada tahap pertama berupa profil 
kebutuhan paket pembelajaran Bahasa Indonesia dan profil 
keterampilan kebahasaan siswa MA di Kabupaten Lombok 
Tengah serta draf paket pembelajaran Bahasa Indonesia, 
tahap kedua berupa paket pembelajaran Bahasa Indonesia 
yang telah dinilai oleh guru dan pakar (ahli isi dan ahli 
teknologi pembelajaran). Sedangkan pada tahap ketiga paket 
pemebelajaran Bahasa Indonesia yang telah diujicoba pada 
sampel yang lebih luas beserta respon guru terhadap paket 
pembelajaran dimaksud.

Ditahap kedua, juga menggunakan instrumen wawancara 
yang digunakan sebagai alat pengumpul data dari para ahli 
materi sehubungan dengan saran, kritik dan masukan, diskusi 
dilakukan dengan ahli media dan ahli materi. 

Sedangkan untuk tahap ketiga,	instrumen yang digunakan  
(1) Lembar tes yang digunakan untuk melihat peningkatan 
keterampilan kebahasaan siswa; (2) Pedoman interview guru 
sebagai pengguna paket pembelajaran digunakan untuk 
menjaring data tentang hambatan atau kendala yang dialami 
selama pelaksanaan uji coba; dan (3) Pedoman observasi yang 
digunakan untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan 
uji coba paket pembelajaran, menggali data tentang kelemahan 
paket pembelajaran, hambatan dan kendala penggunaan paket 
pembelajaran bahasa Indonesia.
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3.	 Teknik	Analisis	Data
Pada penelitian tahap	 pertama, data penelitian berupa 

data kualitatif tentang kebutuhan paket pembelajaran Bahasa 
Indonesia. Data ini akan dianalisis menggunakan teknik análisis 
komponensial yakni menganalisis komponen-komponen yang 
terkait dengan kebutuhan paket pembelajaran.   

Pada tahap	kedua, hasil review ahli materi dan ahli media 
dan hasil uji coba kelompok kecil, data penelitian berupa data 
kualitatif yang diubah menjadi kuantitatif, yaitu :

Sangat bagus/sangat jelas  = 5

Bagus/jelas   = 4

Cukup/cukup jelas  = 3

Kurang/tidak jelas  = 2

Sangat kurang/sangat tidak jelas = 1

Dari aspek yang di review, kemudian dicari rata-ratanya 
dengan rumus :

n

X
X

∑=−

 

Keterangan :
−

X      = Skor rata-rata

∑ X   = Jumlah skor

n  = Jumlah responden  

Selanjutnya untuk mengetahui kualitas pembelajaran 
berbasis drill and practice melalui model pembelajaran berbantuan 
komputer, data masing-masing variabel dikategorikan menjadi 
lima kategori yaitu : (1) sangat tinggi, (2) tinggi, (3) sedang, 
(4) rendah dan (5) sangat rendah. Dasar penentuan kelima 
kategori adalah : 

a.   > 4,51 = sangat tinggi

3,51 – 4,50 = tinggi

2,51 – 3,50 = sedang

1,51 – 2,50 = rendah

 < 1,50 = sangat rendah
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 Pada tahap	 ketiga, untuk menilai keefektivan produk 
pembelajaran berbasis drill and practice melalui model 
pembelajaran berbantuan komputer, dimana data penelitian 
berupa angka yaitu hasil tes, dimana pelaksanaan tindakan 
dianggap berhasil apabila prosentase ketuntasan kelasikal 
minimal 85 % dengan ketuntasan individual ≥ 70.    

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.	 Hasil	Analisis	Kebutuhan	Guru	dan	Siswa	
 Analisis kebutuhan guru dengan memberikan angket 

kepada guru Bahasa Indonesia Kelas X MAN 2 Praya. Hasil 
angket pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran Bahasa 
Indonesia yang selama ini dilakukan serta diinginkan oleh 
guru maupun siswa, menunjukkan guru sering mengalami 
kesulitan dalam membelajarkan Bahasa Indonesia. Kesulitan 
yang dialami berkaitan dengan respon siswa yang kurang 
termotivasi untuk mau membaca teks wacana dengan alasan 
malas karena tidak tahu arti atau maksud wacana. Sebab 
lain, belum tersedianya media yang dapat digunakan untuk 
pembelajaran Bahasa Indonesia yang dapat menarik minat 
siswa. Untuk itu, pembelajaran sering dilakukan dengan cara 
guru berceramah, menjelaskan maksud isi wacana. Buku 
teks merupakan satu-satunya sumber belajar dalam proses 
pembelajaran, siswa hanya pasif, tidak minat membaca 
sehingga hanya mendengarkan saja apa yang disampaiakan 
guru. Dalam proses pembelajaran guru sebagai pengendali 
utama, sehingga proses pembelajaran lancar atau tidak, 
tergantung guru. Situasi belajar yang demikian tidak sesuai 
dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa 
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam kegiatan 
pembelajaran tidak sekedar menstranfer pengetahuan pada 
siswa dengan memandang siswa seperti bejana atau botol 
kosong yang harus diisi begitu saja. Akan tetapi  lebih dari itu 
proses pembelajaran hendaknya memungkinkan terjadinya 
proses interaktif dan adanya pengalaman belajar siswa secara 
optimal. Dalam proses pembelajaran mestinya berlaku pula 
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perumpamaan bahwa untuk melatih kemandirian seseorang 
adalah memberikan kail pada orang itu dan bukannya hanya 
sekedar memberikan ikannya. Dalam hal ini siswa tidak hanya 
berperan sebagai penerima informasi berupa pengetahuan 
tetapi justru harus mencari dan menemukan pengetahuan 
tersebut.

  Hasil analisis kebutuhan guru menunjukkan keinginan 
untuk meningkatkan partisipasi siswa serta adanya keterlibatan 
sumber-sumber belajar yang variatif, interaktif serta untuk 
melatih kemandirian, diwujudkan suasana belajar dengan 
mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran seperti 
pemanfaatan komputer. Dengan bantuan perangkat komputer, 
hal demikian tidak lain agar proses pembelajaran dapat efektif 
dan berkualitas. Untuk membantu mengatasi permasalahan 
tersebut, guru perlu mengkondisikan situasi pembelajaran 
yang menarik, dengan menyediakan media yang dapat 
mengakomodasi perbedaan individu pebelajar. Media yang 
dapat menarik minat dan membantu melatih kemandirian siswa 
adalah pembelajaran berbasis drill berbantuan komputer. 

2.	 Penyusunan	Pembelajaran	Bahasa	Indonesia	
Berbasis Drill And Practice	Melalui	Model	
Pembelajaran	Berbantuan	Komputer
Setelah menelaah hasil analisis kebutuhan guru dan siswa, 

langkah selanjutnya adalah menyusun paket pembelajaran 
bahasa Indonesia berbasis drill and practice melalui model 
pembelajaran berbantuan komputer, adapun prosedurnya 
adalah : 

Gambar 3. Prosedur Pengembangan
 I. Menentukan Komptensi yang Dikembangkan 

 II. Pelaksanaan Pengembangan 

1. Merumuskan judul, kompetensi inti, kompetensi dasar 

2. Merumuskan indicator dan materi 

3. Prosedur dan jenis alat evaluasi 

4. Pengumpulan bahan, media dan sumber 

5. Menyusun multimedia  
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III. Menyusun pembelajaran berbasis drill and practice melalui 

model pembelajaran berbantuan komputer 

1. Petunjuk 

2. Apersepsi 

3. Kompetensi 

4. Uraian materi 

5. Latihan soal 

IV. Review dan uji coba produk 

1. Review ahli media dan ahli materi  

 

V. Program final paket pembelajaran bahasa Indonesia berbasis 

drill and practice melalui model pembelajaran berbantuan 

komputer 

Berdasarkan prosedur pengembangan di atas, maka 
dapat terbentuk paket pembelajaran bahasa Indonesia berbasis 
drill and practice melalui model pembelajaran berbantuan 
komputer.  

3.	 Penyajian	Data	Hasil	Uji	Coba
Secara garis besar, uji coba ini dilaksanakan dua 

bagian. Bagian pertama uji coba untuk memvalidasi paket 
pembelajaran bahasa Indonesia berbasis drill and practice 
melalui model pembelajaran berbantuan komputer seacara 
teoretis. Uji coba ini melibatkan ahli materi dan ahli media. 
Uji coba bagian kedua adalah uji coba lapangan yang ber-
tujuan untuk memvalidasi paket pembelajaran bahasa 
Indonesia berbasis drill and practice melalui model pembelajaran 
berbantuan komputer secara empiris.
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4. Uji Coba untuk	Memvalidasi	Paket	Pembelajaran	
Bahasa	Indonesia	Berbasis	Drill And Practice 
Melalui	Model	Pembelajaran	Berbantuan	Komputer 
Secara Teoretis

a.	 Hasil	Uji	Ahli	Materi
Uji coba yang dilakukan pertama kali adalah tinjauan 

materi oleh ahli materi. Uji coba digunakan untuk mencari 
informasi sebagai dasar meningkatkan kualitas produk media 
terkait dengan kedalaman materi dan kebenaran konsep. Hal 
ini dilihat dari ketepatan materi pembelajaran, dan saran-saran 
perbaikan yang disampaikan, sehingga diambil kesimpulan 
kelayakan produk secara teoretis. Ahli materi terdiri dari satu 
orang guru bahasa Indonesia. Data yang terkumpul melalui 
angket menunjukkan bahwa, dari aspek isi bahwa materi sesuai 
bidang ilmunya, kategori sangat tinggi (5,00), materi sesuai 
dengan standar kompetensi, indikator sudah sesuai dengan 
kompetensi dasar, serta kecukupan dalam pemberian latihan, 
juga kategori sangat tinggi (5,00). Sedangkan untuk kejelasan 
petunjuk belajar, kategori tinggi (4,00) dan kesesuaian materi 
dengan tingkat kemampuan berbahasa peserta didik, kategori 
tinggi (4,00). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel. Data Kualitas Materi Pembelajaran Berbasis 
Drill And Practice Melalui Model Pembelajaran Berbantuan 
Komputer dilihat dari Aspek Isi

No Pernyataan Skor	
Rata-Rata Kategori

1
Aspek isi bahwa materi sesuai 
bidang ilmunya

5.0
Sangat 
Tinggi

2
Materi sesuai dengan standar 
kompetensi

5.0
Sangat 
Tinggi

3
Indikator sudah sesuai dengan 
kompetensi dasar

5.0
Sangat 
Tinggi

4
Kecukupan dalam pemberian 
latihan

5.0
Sangat 
Tinggi

5 Kejelasan petunjuk belajar 4.0 Tinggi
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6
Kesesuaian materi dengan 
tingkat kemampuan berbahasa 
peserta didik

4.0 Tinggi

Rata-Rata Skor 4.66
Sangat 
Tinggi

Data analisis kualitas materi pembelajaran berbasis 
drill and practice melalui model pembelajaran berbantuan 
komputer dilihat dari aspek pembelajaran ditunjukkan pada 
tabel 4.11. Dari aspek pembelajaran menunjukkan bahwa 
kejelasan petunjuk belajar memperoleh skor (4,00), pemberian 
appersepsi mendukung keberhasilan belajar kategori tinggi 
(4,00), soal-soal tes sesuai indikator kategori sangat tinggi 
(5,00), pemberian motivasi belajar, kejelasan istilah-istilah 
yang ada, animasi mendukung pembelajaran, dan bahasa yang 
digunakan mudah dipahami kategori sedang (3,50). Secara 
keseluruhan dilihat dari aspek pembelajaran menunjukkan 
kategori tinggi dengan rerata 3,85. 

Tabel. Data Kualitas Materi Pembelajaran Berbasis 
Drill And Practice Melalui Model Pembelajaran Berbantuan 
Komputer dilihat dari Aspek Pembelajaran. 

No Pernyataan Skor	
Rata-Rata Kategori

1 Kejelasan petunjuk belajar 4.0 Tinggi

2
Pemberian appersepsi 
mendukung keberhasilan 
belajar

4.0 Tinggi

3 Soal-soal tes sesuai indicator 5.0
Sangat 
Tinggi

4 Pemberian motivasi belajar 3.5 Sedang

5
Kejelasan istilah-istilah yang 
ada

3.5 Sedang

6
Animasi mendukung 
pembelajaran

3.5 Sedang

7
Bahasa yang digunakan 
mudah dipahami

3.5 Sedang

Rata-Rata Skor 3.85 Tinggi

Selain angket, juga dilakukan wawancara mengenai isi dan 
produk pembelajaran berbasis drill and practice melalui model 
pembelajaran berbantuan komputer, baik tentang kebenaran 
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konsep, kedalaman materi, kebahasaan, dan tanggapan-
tanggapan serta komentar umum dalam rangka perbaikan 
atau revisi sebelum ke tahap berikutnya. Rangkuman hasil 
wawancara dengan ahli materi terlihat pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Hasil Rangkuman Wawancara dengan Ahli 
Materi

No Bagian	yang	Salah Jenis	
Kesalahan

Saran	
Perbaikan

1

Pada slide identitas 
belum dituliskan 
untuk kompetensi 
apa.

Kompetensi 
belum tertulis

Dituliskan pada 
slide identitas 
kompetensi 
menulis, 
mendengar, 
membaca puisi

2
Penulisan kata 
penunjuk

Bahasa
Peunjuk 
diganti dengan 
petunjuk

3
Penulisan kata 
sesuaikan dengan 
EYD

Penulisan kata
Penulisan kata 
sarat diganti 
dengan syarat

4
KD dan Indikator 
harus sesuai

Kurikulum

KD harus 
mengacu 
pada aturan 
yang sudah 
dibakukan

Komentar/saran umum dari ahli materi disimpulkan: 

a) Petunjuk penggunaan program diperjelas lagi, khususnya 
bagi siswa yang belum familiar dengan komputer. 

b) Pada materi wacana penulisan diteliti lagi, jangan sampai 
ada kesalahan ketik, secara keseluruhan sudah sesuai dan 
baik. 

c) Bahasa pada materi disederhanakan supaya mudah 
dipahami siswa. 

d) Foto tokoh puisi untuk appersepsi kalau bisa ditambah 
dengan contoh-contoh puisi. 

e) Kalau memungkinkan, untuk jawaban soal yang berupa 
nama tokoh di-link-kan dengan gambar tokoh tersebut, 
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supaya anak lebih kenal. 

f) Soal untuk evaluasi perlu ditambah, jangan hanya 5 
mungkin 10. 
Simpulan hasil uji ahli materi, layak diujicobakan dengan 

revisi. Hasil  review dari ahli materi dikaji oleh peneliti, sebagai 
dasar untuk perbaikan produk terutama dari segi materi. 
Untuk menilai tampilan produk serta penyajian produk, 
diminta  review ahli media dengan memberikan angket dan 
mendiskusikan hasil rancangan yang dibuat.

b.	Hasil	Uji	Ahli	Media	
Ahli media yang me-review pembelajaran berbasis drill 

and practice melalui model pembelajaran berbantuan komputer 
kompetensi membaca, menulis dan mendengar puisi adalah 
seorang ahli teknologi pembelajaran, beliau diminta mengisi 
angket dan mendiskusikan hasil media yang berupa komputer, 
ditinjau dari aspek tampilan, aspek program, dan aspek 
pebelajar. Adapun hasil angket sebagai berikut :

Tabel 4.13 Data Kualitas Pembelajaran Berbasis Drill And 
Practice Melalui Model Pembelajaran Berbantuan Komputer 
Dilihat dari Aspek Tampilan

No Pernyataan Skor	
rata-rata Kategori

1
Kejelasan petunjuk penggunaan 
program

3.0 Sedang

2 Keterbacaan teks atau tulisan 4.0 Tinggi

3 Pemilihan dan komposisi warna 3.0 Sedang

4 Tampilan gambar 4.0 Tinggi

5 Sajian animasi mendukung 3.0 Sedang

6
Daya dukung movie, musik dan 
sound effect mencukupi

4.0 Tinggi

7 Suaranya jelas 4.0 Tinggi

8 Penggunaan bahasa sudah tepat 3.0 Sedang

Rata-Rata Skor 3.5 Tinggi

Hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa hanya keter-
bacaan teks atau tulisan dan daya dukung movie, musik 
dan sound effect, tampilan gambar yang nilainya (4,00) 
kategori tinggi, sedangkan kejelasan petunjuk penggunaan 
program, pemilihan dan komposisi warna, sajian animasi, 
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dan penggunaan bahasa nilainya (3,00) kategori sedang. 
Hasil keseluruhan dari aspek tampilan memperoleh rerata 
3,50 dengan kategori tinggi. Setelah ahli media me-review 
ternyata masih ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi 
agar produk lebih baik. Hasil rangkuman wawancara, sebagai 
berikut. 

a) Petunjuk penggunaan program diperjelas lagi, terutama 
penjelasan simbol-simbol yang ada pada media 

b) Pada keterbacaan bahan ajar ada beberapa yang kurang 
jelas, seperti font dan besar kecil huruf belum seragam 

c) Komposisi warna disesuaikan agar kelihatan menarik 
dan jangan sampai membuat kabur tulisan. 

d) Secara keseluruhan sudah bagus dilihat dari ketepatan 
pemilihan topik, kejelasan tujuan, dan sasaran. 

e) Latihan dan umpan balik sudah bagus.  

f) Keakraban dengan pengguna (user) perlu ditingkatkan 
dengan lebih meningkatkan pemahaman dalam 
pemakaian. 

g) Skor perolehan dalam latihan tidak bisa diketahui secara 
langsung. 
Simpulan ahli media, layak diujicobakan dengan revisi, 

hasil review dari ahli media dikaji kembali oleh peneliti, sebagai 
dasar untuk revisi produk terutama dari aspek tampilan.

6. Uji Coba untuk	Memvalidasi	Paket	Pembelajaran	
Bahasa	Indonesia	Berbasis	Drill And Practice 
Melalui	Model	Pembelajaran	Berbantuan	Komputer 
Secara	Empiris	

a.	 Uji	Coba	Kelompok	Kecil
Pada tahap ini dilakukan 2 tahap uji coba, yaitu uji 

coba kelompok kecil. Uji coba kelompok kecil yang terdiri 
dari 10 orang responden kelas X MAN 2 Praya yang sudah 
bisa mengoperasikan komputer. Instrumen yang digunakan 
untuk uji coba ini adalah angket sebagai sumber data utama, 
ditambah dengan diskusi dan observasi sebagai pelengkap 
data masukan untuk kualitas produk. Uji coba kelompok kecil 
dilakukan guna mengetahui lebih detail mengenai kualitas 
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tampilan dan kualitas penyajian materi. Data yang diperoleh 
sebagai berikut : 

Tabel. Skor Penilaian Kelompok Kecil terhadap Kualitas 
Tampilan

No Pernyataan Skor	
rata-rata Kategori

1
Kejelasan petunjuk penggunaan 
program 

3.4 Sedang

2 Keterbacaan teks atau tulisan 3.6 Tinggi
3 Pemilihan dan komposisi warna 4.2 Tinggi
4 Tampilan gambar 4.0 Tinggi
5 Sajian animasi mendukung 4.2 Tinggi

6
Daya dukung movie, musik dan 
sound effect mencukupi

4.6 Tinggi

7 Suaranya jelas 4.0 Tinggi
8 Tampilan menarik 3.6 Tinggi

Rata-Rata Skor 3.95 Tinggi

Hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa, semua 
pernyataan berada pada kategori tinggi, hanya pada per-
nyataan kejelasan petunjuk penggunaan program yang masih 
dalam kategori sedang. Secara keseluruhan dilihat dari kualitas 
tampilan sudah layak dalam kategori tinggi dengan rata-
rata skor 3,95. Untuk data kualitas penyajian produk dapat 
ditunjukkan pada Tabel 4.15, berikut :

Tabel. Skor Penilaian Kelompok Kecil terhadap Kualitas 
Penyajian

No Pernyataan Skor	
Rata-rata Kategori

1
Kesesuaian SK yang ingin dicapai 
dengan indikator keberhasilan

4.4 Tinggi

2 Kejelasan petunjuk belajar 4.2 Tinggi

3 Kemudahan memahami materi 4.6
Sangat 
Tinggi

4 Ketepatan urutan penyajian 4.0 Tinggi

5 Latihan yang cukup 4.6
Sangat 
Tinggi

6
Kecukupan umpan balik atau 
respon

4.6
Sangat 
Tinggi

7
Bantuan belajar dengan media 
ini

4.4 Tinggi

8 Sesuai untuk belajar materi puisi 4.2 Tinggi

Rata-Rata Skor 4.38 Tinggi
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Secara keseluruhan kualitas penyajian produk paket 
pembelajaran bahasa indonesia berbasis drill and practice 
melalui model pembelajaran berbantuan komputer yang 
dihasilkan memperoleh rerata 4,38 dengan kategori tinggi. 
Hasil uji coba kelompok kecil ini dikaji kembali oleh peneliti, 
sebagai dasar revisi produk untuk uji coba lapangan. Dalam uji 
coba kelompok kecil ini, juga dilakukan diskusi dan observasi, 
hasilnya sebagai berikut :

Tabel. Rangkuman Diskusi Kelompok Kecil Mengenai 
Kualitas Tampilan.

No Topik Tanggapan

1
Kejelasan petunjuk 
penggunaan program

Cukup baik, namun 
ada navigasi yang perlu 
penjelasan

2
Keterbacaan teks atau 
tulisan

Bahasa yang digunakan 
dalam teks mudah dipahami, 
namun ada beberapa yang 
sulit, sehingga perludibantu 
dengan kamus  

3
Pemilihan dan 
komposisi warna

Warna sudah bagus, menarik. 

4 Tampilan gambar Menarik

5
Sajian animasi 
mendukung

Sudah sesuai dan bisa 
membuat orang tertarik 
untuk tahu lebih banyak. 
Animasinya lucu dan bagus

6
Daya dukung movie, 
musik dan sound 
effect mencukupi

Bagus

7 Suaranya jelas Sudah sesuai

8 Tampilan menarik Sudah  

Hasil diskusi dan observasi untuk kualitas penyajian, 
sebagai berikut : 

Tabel. Rangkuman Diskusi Kelompok Kecil Mengenai 
Kualitas Penyajian

No Topik Tanggapan

1
Kesesuaian SK yang ingin 
dicapai dengan indikator 
keberhasilan

Sudah sesuai
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2 Kejelasan petunjuk belajar
Sudah cukup jelas dan 
mudah dipahami

3
Kemudahan memahami 
materi bacaan

Mudah dan untuk kata-
kata yang sulit, jadi tidak 
perlu repot bawa kamus 
atau membuka kamus

4
Ketepatan urutan 
penyajian

Sudah urut dan sesuai

5 Latihan yang cukup

Sudah cukup, latihan 
dapat dikerjakan dengan 
mudah bila sudah 
membaca teksnya dan 
paham.

6
Kecukupan umpan balik 
atau respon

Bagus, saya senang dan 
pengin selalu mencoba 
jawaban-jawaban yang 
lain. Ada rasa  dheg-
dhegan saat mau 
menentukan pilihan 
jawaban

7
Bantuan belajar dengan 
media ini

Sangat membantu dalam 
pembelajaran materi 
puisi dan yang jelas tidak 
membosankan. Saya jadi 
lebih tahu dan senang 
dengan puisi

8
Sesuai untuk belajar 
mandiri

Sesuai, karena bisa belajar 
sendiri di kelas atau di 
rumah bila filenya di copy.

b.	Uji	Coba	Kelompok	Besar
Uji coba kelompok besar melibatkan satu kelas yaitu 

kelas X bahasa satu dengan melibatkan 33 siswa kelas X MAN 2 
Praya. Untuk melihat penggunaan produk paket pembelajaran 
bahasa indonesia berbasis drill and practice melalui model 
pembelajaran berbantuan komputer, dapat diperoleh dari 
hasil tes awal yang dibandingkan dengan tes akhir. Data 
yang diperoleh dari pelaksanaan pre-test dan post-test dapat 
digunakan untuk mengetahui efektifitas penggunaan produk 
tersebut. Bila skor dari tes awal dan tes akhir tampak kenaikan, 
berarti produk sudah layak digunakan. 
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Secara keseluruhan setelah tes akhir tampak penguasaan 
siswa terhadap masing-masing indikator dengan nilai 
ketuntasan 88 %. Data pada tabel 4.18 tampak peningkatan 
nilai yang diperoleh siswa sebesar 70 %. Berdasarkan hasil 
tersebut, memberikan gambaran paket pembelajaran bahasa 
indonesia berbasis drill and practice melalui model pembelajaran 
berbantuan komputer, hasil belajar peserta didik meningkat 
dengan baik. Terdapat  perubahan perilaku (minat) yang positif 
pada peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya 70%.

Respons peserta didik terhadap pengembangan paket 
pembelajaran bahasa indonesia berbasis drill and practice 
melalui model pembelajaran berbantuan komputer diperoleh 
hasil 52,5% responden sangat setuju, 45% setuju dan 2,5% tidak 
setuju. Keterbantuan belajar dengan media komputer pada 
materi puisi  direspon baik dengan 20% menyatakan sangat 
setuju, 75% setuju, dan 5% tidak setuju.  

Penggunaan produk juga dapat dilihat dari hasil observasi 
pada siswa, hasilnya, dari 33 siswa yang mengikuti uji coba 
produk, minat mereka meningkat, dengan indikator ketika 
peneliti melakukan pertanyaan balikan, semua siswa menjawab 
dengan semangat.  Hal ini sesuai dengan Koesnandar, bahwa 
tujuan belajar berbantuan multimedia adalah membuat siswa 
terlibat dan lebih aktif belajarnya, membuat komunikasi 
lebih efektif, memfasilitasi forum, dan menambah minat 
dan motivasi belajar.3 Ketika peneliti mencoba mengajukan 
pertanyaan tentang materi, siswa berlomba mengangkat jari 
tangannya berusaha untuk mendapat kesempatan menjawab. 
Siswa terlihat senang saat proses belajar berlangsung, ada 
yang tertawa karena jawaban yang dipilih salah, ada yang 
teriak kegirangan karena jawaban yang dipilih benar. Hingga 
proses belajar benar-benar dalam suasana senang. Menurut 
Hernowo apabila di dalam diri seseorang tidak muncul 
gairah untuk mengajar atau belajar tentang hal-hal yang 
akan diajarkan atau dipelajarinya, maka di dalam lingkungan 
belajar-mengajar itu agak sulit dikatakan ada kegembiraan, 
dengan situasi belajar yang penuh kegembiraan, siswa tidak 
terasa telah memperoleh suatu dari yang dipelajari untuk 

3Ade Koesnandar, Prinsip-prinsip Penulisan Program Multimedia, (Jakarta: 
Pusat Teknologi dan Informasi Pendidikan Depdiknas, 2003), hal 8.
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bekal kehidupan di masyarakat.4 Dengan demikian, dapat 
dikatakan secara teoretis dan empiris produk pengembangan 
paket pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis drill and practice 
melalui model pembelajaran berbantuan komputer pada materi 
mendengar, membaca dan menulis puisi ini efektif digunakan 
dalam pembelajaran.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dengan judul 
pengembangan paket pembelajaran bahasa Indonesia berbasis 
drill and practice melalui model pembelajaran berbantuan 
komputer,  maka simpulannya sebagai berikut :

1. Pengembangan paket pembelajaran bahasa Indonesia 
berbasis drill and practice melalui model pembelajaran 
berbantuan komputer, dilaksanakan melalui enam 
tahapan yaitu Analisis Teoretis dan Praktis, Analisis 
Kebutuhan Guru dan Siswa, Penyusunan Prototipe, 
Uji Ahli, Revisi Prototipe, dan Uji Penggunaan Produk. 
Paket pembelajaran bahasa Indonesia berbasis drill 
and practice melalui model pembelajaran berbantuan 
komputer ini adalah pembelajaran mata pelajaran bahasa 
Indonesia dengan memberikan latihan-latihan kepada 
siswa dengan bantuan media pembelajaran yang berupa 
computer (compact Disc, yang berisi  soft ware program 
dan kompetensi (materi-materi) yang akan dicapai siswa. 
Program  soft ware utama yakni Microsoft Power Point 
dengan segala aplikasinya diantara yakni  hyperlink,  
slide transition, dan  costum animasi.

2. Paket pembelajaran bahasa Indonesia berbasis drill 
and practice melalui model pembelajaran berbantuan 
komputer dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 
didik.

3. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki paket pembelajaran 
bahasa Indonesia berbasis drill and practice melalui model 
pembelajaran berbantuan komputer sebagai berikut :

a. Efektif dan menarik digunakan dalam pembelajaran 

4Hernowo, Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar secara 
Menyenangkan, (Bandung: Mizan Learning Center, 2005). hal 19.
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semua kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia.  

b. Meringankan tugas guru. 

c. Menumbuhkan sikap positif peserta didik. 

d. Dapat dimanfaatkan sebagai salah satu perbaikan 
pengembangan media pembelajaran sesuai fasilitas 
yang disediakan sekolah. 

e. Dapat digunakan sebagai pembelajaran yang integratif.
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